
 

 SPECIÁLNÍ POTÁBOROVÉ VYDÁNÍ  

Cesta kolem světa za 80 dní 
e to neuvěřitelné, ale opravdu 

se dá celý svět procestovat za 

pouhých 80 dní. Nemluvě 

o tom, že každý z týmů dokázal, že to 

jde ještě rychleji! Se stoprocentním na-

sazením se mladší i starší cestovatelé 

z naší farnosti pustili do dobrodružství i 

nástrah na dalekých cestách. Posuďte 

sami, jak byste si poradili s těmito ne-

bezpečími, které po 

cestě na naše cestova-

tele čekaly: ztráta za-

vazadel a jejich hle-

dání na káhirském tr-

žišti, vyrovnávání se 

s místními pokrmy a 

následkem pro meta-

bolismus Evropanů 

(hra latrína – pozn. 

redakce), stálé kontro-

ly podezřelých lidí ze strany místní poli-

cie a Interpolu (už je známo, že za tím 

vším stál detektiv Fix – pozn. redakce). 

Dále orientace na známých i neznámých 

cestách, zdolávání Atlantského oceánu a 

útěk z vězení za pět minut dvanáct do 

slova a do písmene… Už jen dodejme, 

že do Svratouchu doťapali „po svých“ 

skoro všichni starší cestovatelé. 

A jak to všechno začalo? Stačí číst 

ty správné noviny ( , 
popřípadě Salvátor – pozn. redakce) a 

být ve správný čas na správném místě. 

Díky tomu se podařilo cestovatelům 

uzavřít sázku s londýnskými lordy 

o 20 000 liber šterlinků! Vyhraná sázka 

byla vyplacena na místě, a to 

v tuzemské měně (tedy 20 papírových 

tisícikorun k nakousnutí – pozn. redak-

ce). Závěrečné oslavy proběhly – tak ja-

ko celý tábor – bez výtržností, vanda-

lismu a ublížení na zdraví (skoro – pozn. 

redakce). Děkujeme za Boží požehnání 

a ochranu, nasazení cestovatelů i důvěru 

rodičů. A ještě zvláště Kláře Fidlerové 

za sycení 45 hladových krků, Soně Vtí-

pilové za „vzetí si na triko“ celého tábo-

ra a o. Jiřímu za doprovod v hong-

kongských krajích. Naše poděkování pa-

tří také vám všem, kteří jste náš tábor 

podpořili, poslali na něj své ratolesti a 

modlili se za nás; že jsme mohli vyces-

tovat do světa a zase se vrátit domů… 
Sekretariát lorda Hastingse 
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Exkluzivní interview 
s mladšími táborníky 

1. Líbí se vám na táboře? 

Pavlík: JÓ!!! 

Anička: Ano. 

2. Co jste včera dělali? 

Monča: Hráli jsme bitvu… (oblíbená činnost ve 

volných chvílích – pozn. redakce)  

Šíma: Všechno možný i nemožný 

3. Chutnal vám oběd? 

Adélka: Ano, byly brambory s rybou. 

4. Co nejradši děláte o poledním klidu? 

Všichni: Hrajem bitvu! (viz otázka 2. – pozn. red.) 

5. Který předvčerejší program se vám nejvíce 

líbil? 

Všichni: Rozhovor s prodejcem čaje. 

6. Jsou na vás vedoucí hodní? 

Anička: Ano, třeba Liduška. 

7. Jaké jídlo máte nejraději? 

Monča: Brambory na loupačku. 

Pavlík: Smažák s hranolkami. 

8. Chtěli byste spát ve stanech?  

Všichni: NÉ!!! Lezou tam brouci. 

9. Vyhovuje vám táborový budíček? 

Anička: Já bych chtěla vstávat v 9:30. 

Adélka: Mně to vyhovuje. 

10. A co delší polední klid? 

Všichni: Chtěli bychom alespoň 2,5 hodiny!!! (viz 

otázka číslo 4. – pozn. redakce) 
Kačka B. 

TÁBOROVÉ HLÁŠKY: 

Pššt! Ticho! Hasičák! 

Pro zasmání 

U barového pultu je sou-

těž v určování vína a jeho 

ročníku. Vede bezpečně lord 

George. Podávají mu poslední 

číši. Lord George se napije, 

zkroutí obličej hrůzou, vy-

prskne nápoj a povídá: 

„Vždyť je to petrolej!“ „Vý-

borně, ale který ročník?“ 
James S. 

TEMNÁ MINULOST LORDA HASTINGSE 
Dosud klidný život lady 

Spencer Hastings (17) se 

závratně změnil. Po naleze-

ní deníku své již zesnulé 

sestry Melissy se dozvěděla 

šokující pravdu. Její otec 

neleží poklidně v hrobě, ale 

patří mezi velevážené ob-

čany Británie. 

Prateta Katerine, u níž 

Spencer již nějakou dobu 

pobývá, potvrdila, že v de-

níku je napsána pravda. 

Proto Spencer neváhá a ze 

svého domova v Irsku se 

vydává na dobrodružnou 

cestu do Londýna, aby své-

ho otce lépe poznala. 

Je lord Hastings otcem 

Spencer? Zanechala Me-

lissa tento deník záměrně? 

Zatajoval lord Hastings ce-

lou dobu své manželství? 
– A.

 



 

 MEGAŠVINDLÍŘ! (kráceno) 

V našem táborovém 

městečku se nebezpečnou 

rychlostí blesku rozmáhá 

hazard (hazardní hry) – 

zvláště ten karetní, jako 

například „Oko“. Jedním z 

největších 

(ač vzrůs-

tově ma-

lý) a nej-

zkušeněj-

ších pod-

vodníků v 

historii 

„Oka“, se 

zřejmě 

stal kar-

baník Si-

meon Po-

černil (viz trestanec na 

fotce). Jeho geniální sys-

tém podvádění mu zajistil 

nebývalý blahobyt. Díky 

jeho „umu“ skončili takří-

kajíc „na dlažbě“ mnozí 

karetní mistři jako slavná 

Míkaela Měkká. Nikdo z 

hráčů nebyl sto ho odhalit.  

Prozrazení pomohla 

naprostá náhoda. Simeon 

se opět radoval ze zdařilé 

hry a nabytého jmění, 

když v tom ho zastavil 

procházející policista 

(kvůli příliš hlasité rados-

ti). Simeon ho za bujarého 

křepčení odbyl a dál si ho 

nevšímal. Jenže rozmrzelý 

policista si takové jednání 

nenechal líbit a karbaník 

obdržel výchovný políček. 

V tu chvíli mu z tajné 

kapsy pod trikem vypadla 

všechna esa a trumfy…  

Rozhořčení přítom-

ných (poražených) proti-

hráčů ne-

znalo me-

ze. Sime-

on byl 

namočen 

v dehtu a 

obalen pe-

řím, ná-

sledně 

přivázán 

ke kládě a 

nesen pro 

výstrahu 

celým táborovým městeč-

kem… (viz foto) 

Ať tato událost slouží 

pro výstrahu všem, kdo by 

chtěli kráčet ve stopách 

megašvindlíře Simeona 

Počernila. 

 
Sv. František z Assisi na cestách 
Prvním Evropanem, který vplul do San Franciské 

zátoky v roce 1770, byl Španěl – průzkumník Don 

Gaspar de Portola. O šest let později byla na těchto 

místech založena první španělská misie  Mission San 

Francisco de Asis. Jak již její název napovídá, je po-

jmenovaná podle ochránce a pomocníka této misie. 

Tak se tedy i sv. Františkovi podařilo překonat oceán 

a suchou nohou „doputovat“ až na východní pobřeží 

amerického kontinentu.  

Od roku 1847 má čest toto město nést po něm své 

jméno – jméno San Francisco! 

Indie–Kalkata 
Zemí britského impé-

ria zmítají nepokoje. Do-

chází ke společnému pře-

vratu ve všech vrstvách 

obyvatel. Nepokoje začaly 

vzpourou hrstky odvážných 

s cílem osvobodit princez-

nu Aoudu ze spárů Velkého 

Gurua a jeho kumpánů. Si-

tuaci dále sledujeme. 
James S. 

 
  



 

Obžalovaný z přepadeného nádraží 

 
V noci ze 2. na 3. října roku 1872 byl na našem londýnském vlakovém nádraží ne-

bývalý ruch. I přes sehranou dvojici hlídačů se skupině maskovaných dobrodruhů 

podařilo vniknout do nádražní haly. Pachatelé na místě zanechali nejen rozbitý a vy-

kradený automat na lístky, ale také svůj cestovní doklad, podle nichž byl dopaden 

aspoň jeden z viníků. O svém činu již může meditovat v chládku vězeňské cely. 

 
 

Příště opět! 
Dámy a pánové, neza-

pomeňte si v předstihu 

rezervovat místa pro dal-

ší putování, které chys-

táme na rok 2014 na za-

tím neznámém místě, ale 

opět se spoustou zábavy. 

Šéfredaktorky: Sonislavič Jokéovic, Lidu Mila Suki, příloha „Vaříme“: Clarusha Fidlusha, 

překlady: Jeani li-Berova, John Damm Succi, fotodokumentace: Pietro Soucallino, Georgy Burry, 

sazba: Foytyllo Nuovotenton. Tábor by nemohl proběhnout bez Boží ochrany. Další textovou, ob-

razovou i videovou dokumentaci hledejte na http://www.farnost-chrudim.cz/tabor2013. 

Středeční pochoutka 

湯麵    雞辣椒粉和餃子 

[čao c tsestovin ta papri: 

koko sí lačaofen  

´chne:dliko] 

飯用鹹菜 

[mesio rizo 

me karana] 

 


